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التكوین والنشاط-١

اء  ركة السعودیة للكھرب ركة) نشأت الش م (الش وزراء رق س ال رار مجل ى ق عل اًء ق ١٤١٩شعبان ١١المؤرخ١٦٩بن ـ المواف ٢٩ھ
عودیة١٩٩٨نوفمبر  ة الس ال ،م القاضي بإعادة تنظیم قطاع الكھرباء في المملكة العربی ي مج ة ف ة العامل ركات المحلی ع الش ج جمی ودم

اریع  ى مش افة إل اً) باإلض ة جغرافی اطق المملك م من ي معظ ت تغط اھمة كان ركات مس ر ش دد عش ة (ع ة الكھربائی ة الطاق دیم خدم تق
ددالمؤسسة العامة للكھرباء وھي اء (ع وزارة الصناعة والكھرب ة ل ت تغطي ھامؤسسة حكومیة تابع كان تشغیلیاً روعاً ر مش أحد عش

.مناطق مختلفة في شمال المملكة) في الشركة السعودیة للكھرباء

را١٩٩٩دیسمبر ١٣ھـ الموافق ١٤٢٠رمضان ٦المؤرخ ١٦تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم م/ على ق ر م بناًء
٣٠المؤرخ ٢٠٤٧وقرار وزیر التجارة رقم ،م١٩٩٩دیسمبر ١٢ھـ الموافق ١٤٢٠رمضان ٥المؤرخ  ١٥٣مجلس الوزراء رقم 

ة  ق ١٤٢٠ذو الحج ـ المواف ل ٥ھ رقم ٢٠٠٠إبری اض ب ن الری ادر م اري الص جل التج ب الس عودیة، بموج اھمة س ركة مس م كش
.م٢٠٠٠و مای٣ھـ الموافق ١٤٢١محرم ٢٨وتاریخ ١٠١٠١٥٨٦٨٣

یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، حیث تعتبر الشركة المنتج الرئیسي للطاقة الكھربائیة في جمیع 
.وتقوم بتقدیم خدماتھا لمختلف القطاعات الحكومیة والصناعیة والزراعیة والتجاریة والسكنیة،أنحاء المملكة العربیة السعودیة

ة تعریفة تخضع الشركة للرقابة على  ن ھیئ یة م ى توص اء عل وزراء بن س ال ن مجل رارات تصدر م الخدمات الكھربائیة والتي تحدد بق
م ٢٠٠١نوفمبر ١٣تنظیم الكھرباء واإلنتاج المزدوج، التي تأسست في  وزراء رق اریخ ١٦٩م بموجب قرار مجلس ال شعبان ١١وت

اریخ ١٧٠الطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ة تعریفتم إجراء تعدیل على .ھـ١٤١٩ ث ١٤٢١رجب ١٢وت ھـ حی
.م٢٠٠٠أكتوبر ٢٨ھـ الموافق ١٤٢١شعبان ١ھللة للكیلو واط/ساعة وبدأ تطبیقھا اعتبارا من ٢٦بلغت أعلى شریحة فیھا 

ـ ١٤٣٠شوال ١٦) بتاریخ ٣٣٣ر رقم لوزراء ( قراالطاقة الكھربائیة بموجب قرار مجلس اتعریفة كما تم إجراء تعدیل آخر على  ھ
ق  وبر ٥المواف ة ٢٠٠٩أكت د مراجع زدوج عن اج الم اء واإلنت یم الكھرب ة تنظ س إدارة ھیئ ون لمجل أن یك ة م ب ات تعریف اء لفئ الكھرب

ومي )،الصناعي،االستھالك غیر السكني ( التجاري ا بما ال یتج،الحك ا وإقرارھ ى قیمھ و ٢٦اوز إجراء تعدیالت عل ل كیل ة لك ھلل
ن  م ب ١٩واط / ساعة بحیث تراعي ھذه التعریفات األحمال الكھربائیة في أوقات الذروة وغیرھا وبدأ تطبیقھا إعتباراً ـ ١٤٣١رج ھ

.م٢٠١٠یولیو ١الموافق 

للنظام  .األساسي للشركةتبدأ السنة المالیة من أول شھر ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة وفقاً
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تتمة–التكوین والنشاط -١
المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:فیما یلي بیان بأسماء الشركات التابعة 

بلد التسجیلالشركة
نسبة الملكیـة

المباشرة وغیر (
)المباشرة

الرئیسيالنشاط

الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء 
"شركة النقل"

المملكة العربیة 
السعودیة

نقل الطاقة من محطات التولید إلى شبكة التوزیع %١٠٠
الكھرباء وصیانتھاوتشغیل منظومة نقل 

المملكة العربیة شركة ضوئیات لالتصاالت
السعودیة

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغیل شبكات األلیاف %١٠٠
االتصاالتالبصریة والكھربائیة لتقدیم خدمات 

المملكة العربیة شركة الكھرباء للصكوك
السعودیة

بالسندات تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق %١٠٠
المحلیة.والصكوك

شركة الكھرباء للصكوك 
الدولیة

تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق بالسندات %١٠٠جزر الكایمن
الدولیة.والصكوك 

شركة الكھرباء للصكوك 
٢-الدولیة 

%١٠٠الكایمنجزر
تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق بالسندات 

الدولیة.والصكوك 

شركة الكھرباء للصكوك 
٣-الدولیة 

%١٠٠الكایمنجزر
تقدیم الخدمات والدعم الالزم في ما یتعلق بالسندات 

والصكوك الدولیة.

أسس توحید القوائم المالیة -٢
ا  ة لھ ركات التابع ركة والش ائج أعمال الش ذكورة في تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونت ة) الم (المجموع

.) أعاله "القوائم المالیة الموحدة"١اإلیضاح (

تالك وتتحققحصص ملكیة مسیطرة، الشركةویقصد بالشركات التابعة تلك التي تمتلك فیھا  د ام یطرة عن ركةالالس ل ش استثمارا طوی
ن .فعلیة% من رأس المال الذي یحق لھ التصویت أو تمارس علیھا سیطرة ٥٠األجل یزید عن  ارا م ة اعتب ركات التابع د الش یتم توحی

.عن ممارسة مثل ھذه السیطرةاالنتھاءعلى ھذه الشركات ولحین شركةالتاریخ سیطرة 

.كافة األرصدة والمعامالت المتداخلة بین شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدةاستبعادتم وقد

الھامةملخص السیاسات المحاسبیة -٣
ادرالمحاسبةر ییالمعوفقا الموحدةالمالیةالقوائم لقد تم إعداد انونیینةالص بین الق عودیة للمحاس ة الس ن الھیئ ً.ع ا ي بیان ا یل ورد فیم ون

ألھم السیاسات المحاسبیة المتبعة:
العرف المحاسبي

تثناء  ة باس ة التاریخی دأ التكلف لمب تم قیاسھا تعد القوائم المالیة الموحدة وفقاً ث ی ة  حی روض الحكومی ة المشتقة و كذلك الق االدوات المالی
.بالقیمة العادلة
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

التقدیرات المحاسبیة
د الموحدةإن إعداد القوائم المالیة ي ق دیرات واالفتراضات الت ب استخدام التق ا یتطل ارف علیھ ى وفقا للمبادئ المحاسبیة المتع ؤثر عل ت

ة وائم المالی افة ، الموحدةقیمة الموجودات والمطلوبات المقیدة، وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ الق إض
ى أوبالرغم من .السنةروفات خالل تلك مبالغ اإلیرادات والمصإلى  ي عل دیرات مبن لن إعداد ھذه االفتراضات والتق ات أفض المعلوم

.إال أن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات،الموحدةالمالیة في تاریخ إصدار القوائم دارةإلالمتوفرة لواألحداث

النقد والنقد المماثل
ل  د یتضمن رصید النقد والنقد المماث ي الصنادیقالنق ة ف ع البنكی تثماراتواألرصدة والودائ رىاألواالس ة للتخ ى القابل ل إل الغ حوی مب

.ربطھامن تاریخ أو أقلأشھرخالل ثالث استحقاقھاتكون تواریخ نقدیة محددة والتي

ذمم مستھلكي الكھرباء
اء بالالموحدةالمركز الماليقائمةتاریخفيلم یتم تحصیلھا من المستھلكین التيتمثل المبالغ  تھلكي الكھرب صافي، ویتم إظھار ذمم مس

.فیھمشكوكاًللذمم التي یكون تحصیلھا أمراًتكوین مخصصبعد 

المخزون
ة ود بالتكلف لسعرأویتم تقییم مخزون مواد ولوازم التولید والنقل والتوزیع والمواد األخرى ومخزون الوق ا أق وق أیھم د .الس تم تحدی ی

رجح ط الم ة المتوس ى أساس طریق ة عل ادم .التكلف زون المتق ة للمخ ات الالزم وین المخصص د تك افي بع زون بالص ار المخ تم إظھ وی
.الحركةوبطيء

واد  االستراتیجیةتسجل مواد المخزون المعتبرة جزء أساسي من محطات التولید أو شبكات النقل والتوزیع والمنشآت األخرى مثل الم
.بند الموجودات الثابتةواالحتیاطیة ضمن 

االستثمارات
حقوق ملكیة شركاتاالستثمارات في

ة ٢٠في الشركات المستثمر فیھا بنسبة االستثماراتیتم تسجیل  وق الملكی ة حق لطریق اً ر وفق ات والتي% أو أكث ي بإثب االستثمارتقض
يالمجموعةحصة فيضوء التغیر فيبالتكلفة على أن یتم تعدیلھ بعد ذلك اقتنائھعند  تف ركة المس ودات الش اصافي موج تم .ثمر فیھ ی

.في قائمة الدخل الموحدةفي نتائج أعمال تلك الشركات المجموعةإثبات حصة 

رادات ب% من رأس مال الشركات غیر المتداولة ٢٠في الشركات المملوكة بنسبة تقل عن االستثماراتتظھر  التكلفة، ویجري قید اإلی
.عند تحصیل توزیعات األرباح من الشركات المستثمر بھافي قائمة الدخل الموحدةاالستثماراتمن ھذه 

حتى تاریخ االستحقاقمقتناهاستثمارات 
االمشتراة لھدفتظھر االستثمارات اظ بھ العاالحتف ة ب ة ( المعدل تحقاق بالتكلف اریخ االس ى ت راء ) ناقصحت د الش اًالوة او الخصم عن

دا .المخصص لقاء أي انخفاض غیر مؤقت في قیمتھا ا ع ة فیم ي تستحق السنداتتصنف ھذه االستثمارات كموجودات غیر متداول الت
ةسنةفي ال ة التالی ودات ،المالی من الموج تم تصنیفھا ض ث ی ةالحی د .متداول تم قی اح وی دخل الموحدة ھذه االستثمارات أرب ة ال ي قائم ف

.بتاریخ استحقاقھا
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تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

ودات الثابتةالموج
درالتشغیليعلى مدار العمراألراضيءباستثنااستھالكھا ویجري التاریخیةبالتكلفةالموجودات الثابتةثبات إیتم  االمق ا وفق ة لھ لطریق

الیف القسط الثابت رة وتك ر المباش اء غی روفات اإلنش رة ومص ة المباش راضوتشمل التكلفة سعر الشراء من المورد والعمال ىاالقت حت
تھالكھاالمباعة أو المستبعدة یتم حذف الموجودات الثابتة.تاریخ وضع األصل في الخدمة ا أو واس اریخ بیعھ ن الحسابات بت راكم م المت

.الموحدةأو الخسارة الناتجة ضمن قائمة الدخلالمكسبویتم إثبات ،استبعادھا

ر ةرسملیتم .الموحدةتحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل ن قیمة أو عم ة، م ورة جوھری د، بص التحسینات التي تزی
.األصل المعني

:یلياألعمار التشغیلیة حسب ما تقدر 

سنة٣٠إلى ٢٠من المباني
سنة٢٥إلى ٢٠من منشآت ومعدات وقطع غیار التولید
سنة٣٠إلى ٢٠من شبكات ومعدات وقطع غیار النقل

سنة٢٥إلى ١٥من التوزیعشبكات ومعدات وقطع غیار 
سنة٢٠إلى ٤من خرىالموجودات األ

غیر المتداولةفي قیمة الموجوداتاالنخفاض
على وقوع أي خسارة دلیلفیما إذا كان ھناك للتأكد غیر المتداولةبإجراء مراجعة دوریة للقیمة الدفتریة للموجودات المجموعةتقوم 

لذلك األصل لإلستردادوفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة .غیر المتداولةالموجوداتناتجة عن انخفاض في قیمة 
بتقدیر القیمة المجموعةلذلك األصل، تقوم لإلستردادوفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة .لتحدید حجم ھذه الخسارة

.للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصللإلستردادالقابلة 

عندئذ تخفض القیمة ،لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریةلإلستردادوفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل 
في قیمة األصل االنخفاضویتم إثبات خسائر لھا، لإلستردادالدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة 

في قائمة الدخلك .الموحدةمصروفات فوراً

عكس قید خسارة  یمة عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى الق،في القیمةاالنخفاضوإذا ما تم الحقاً
على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو ،لھلإلستردادالمعدلة القابلة 

یتم إثبات عكس قید خسارة .في قیمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة في السنوات السابقةاالنخفاضلم یتم إثبات خسارة 
في قاكفي القیمة االنخفاض .الموحدةئمة الدخلإیرادات فوراً

االقتراضرسملة تكلفة 
مخصوماًالمجموعةتمثل تكالیف القروض طویلة األجل وأي أعباء تمویلیة أخرى تكبدتھا والتي–یتم رسملة صافي تكلفة االقتراض 

یتطلب إنشاؤھا فترة والتيعلى جمیع المشاریع تحت التنفیذ ذات المبالغ الھامة –السنةعوائد دائنة تم الحصول علیھا خالل أيمنھا 
یتم رسملتھا بتطبیق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على كل مشروع تحت التيالتمویلزمنیة طویلة وتحسب تكالیف 

.التنفیذ
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السدادالمحدد القرض الحكومي
یتم تسجیل الفرق بین .المجموعةالقتراضبالقیمة الحالیة باستخدام معدل خصم تقدیري األجل یتم إثبات القرض الحكومي محدد 

االعترافل ویتم إیرادات مؤجلة ( كمنحة حكومیة ) یتم إظھارھا ضمن بند ذمم حكومیة طویلة األجكالقیمة المستلمة والقیمة الحالیة 
.سنوات القرض المتبقیة وما یقابلھا من مصاریفةبھا على مد

مشتقات األدوات المالیة ومحاسبة تغطیة المخاطر
یتم، في األصل، إثبات األدوات المالیة المشتقة .األدوات المالیة المشتقة لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار العموالتالمجموعةتستخدم 

تقید المشتقات كموجودات مالیة وذلك عندما تكون .بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة
.القیمة العادلة لھا إیجابیة، وتقید كمطلوبات مالیة عندما تكون القیمة العادلة لھا سلبیة

شرة یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعالة لمخاطر التدفقات النقدیة مبا
.الموحدةضمن حقوق المساھمین ، بینما یتم إثبات الجزء غیر الفعال من التغطیة في قائمة الدخل

عملیات تغطیة المخاطر كتغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغیرات في وألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، تصنف
كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبیر أو مخاطر  التدفقات النقدیة سواءاً

.مؤكدة لم یتم إثباتھابالتزاماتعمالت أجنبیة تتعلق 

تعد تلك األداة الماسریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عندانتھاءم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند یت
المثبتة –بالربح أو الخسارة المتراكمة االحتفاظوفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المتوقعة، یتم .مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر
ضمن حقوق المساھمین  وفي الحاالت التي لم تعد یتوقع فیھا حدوث .لحین حدوث العملیة المتوقعةفي قائمة الدخل الموحدة -سابقاً

.الموحدةة الدخلإلى قائم–المثبت ضمن حقوق المساھمین –، یتم تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المغطاةالعملیة 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
قدمت بھا فواتیر من قبل اتیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدم المستلمة، سواءاً

.الموردین أم لم تقدم

مخصص تعویضات الموظفین
یتكون مخصص تعویضات الموظفین من:

مكافأة نھایة الخدمة  مخصص 
عودیةیتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة للعاملین ة الس ة العربی ي المملك ل ف لنظام العم اً ة وفق ى قائم ھري عل كل ش ل بش ویحم

.الدخل الموحدة

صندوق التوفیر واالدخار للموظفین  
اھم  ةتس دةالمجموع ام المعتم ة النظ ا لالئح ؤھلین وفق وظفین الم وفیر للم ار والت ندوق االدخ ص لص وین مخص یب .بتك ل نص یحم

.دخار بشكل شھري على قائمة الدخل الموحدةفي مبلغ االالمجموعة

الزكاة مخصص 
ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیةاحتسابیتم  ائي ،مخصص الزكاة وفقاً ربط النھ د ال تج عن د تن وأیة تعدیالت ق

.فیھاالنھائيالربط استالمالتي یتم للسنةالموحدةللزكاة یتم تسجیلھا ضمن قائمة الدخل
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االحتیاطي النظامي 
ب  مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة یتم تجنی ن صافي ١٠تمشیاً وین % م دخل السنوي لتك اطيال وز ،النظامياالحتی ویج

.نصف رأس المالاالحتیاطيالتوقف عن ھذا التجنیب عندما یبلغ رصید ھذا العامة العادیةللجمعیة 

إلیراداتا
ة  تركین بقیم واتیر للمش د إصدار الف ة عن ة الكھربائی تھالكھمیتم إثبات إیرادات مبیعات الطاق الكیلو اس اس ب ي تق ة والت ة الكھربائی للطاق

اریخ.واط / ساعة ز قائمةویتم تقدیر اإلیرادات المستحقة للطاقة المستھلكة من قبل المشتركین والتي لم یصدر بھا فواتیر حتى ت المرك
.الموحدةالمالي

ن القراءة وصیانة العدادات وإعداد الفواتیر عند إصدارھا تعریفة یتم إثبات إیرادات  ارة ع ى عب ة للمشتركین وھ ة تعریف ھریة الثابت الش
تحقة للاحتسابھاالتي یتم  رادات المس دیر اإلی تم تق ل المشتركین وی ن قب ة بناء على سعة العدادات المستخدمة م الفواتیر تعریف الخاصة ب

.الموحدةالمركز الماليقائمةالتي لم تصدر حتى تاریخ

ا كإیراد توصیل الختعریفة یتم تسجیل مبالغ  تم إثباتھ م ی ن ث ات وم دمة الكھربائیة المستلمة من المشتركین كإیراد مؤجل ضمن المطلوب
.سنة) ٣٠-٢٠ما بین (والمقدرةطریقة القسط الثابت بناء على متوسط أعمار المعدات المستخدمة في خدمة المشتركین باستخدام

ة  وم استخدام منظوم ن رس ل م ة النق رادات منظوم ون ای تخدمین تتك واتیر للمس دار الف د اص رادات عن ك االی ات تل تم اثب ث ی ل حی النق
اًء رادات بن غ االی اس مبل تم قی ل شھر وی ة ك وم المرخص لھم بتولید الطاقة واالنتاج المزدوج.  یتم اصدار تلك الفواتیر بنھای ى الرس عل

قة المنقولة.المعتمدة من ھیئة تنظیم الكھرباء واالنتاج المزدوج حسب قدرة و كمیة الطا

المصروفات
ن  طة م ك األنش یب تل ى نص افة إل ع باإلض ل والتوزی د والنق ة بالتولی روفات الخاص یانة المص غیل والص روفات التش من مص تتض

ة،مصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة ة واإلداری ع .ویتم إدراج باقي تلك المصروفات ضمن المصروفات العمومی تم توزی ی
.اًدوریویتم تقییم ذلك ،كل نشاط من تلك المصروفاتاستفادةمصروفات الخدمات العامة واألنشطة المساندة حسب 

االیجار التشغیلي
ود اإلیجارات ةتشغیلیاتكإیجارتنطبق علیھا شروط االیجار الرأسماليتصنف عقود االیجار التي ال  و یتم إثبات الدفعات بموجب عق

.بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارةالموحدالتشغیلیة كمصروف في قائمة الدخل

للسنةاألساسي السھم(خسارة) ربح 
ة (خسارة) یتم احتساب ربح  ھم القائم ةالسھم باستخدام المتوسط المرجح لعدد األس ي نھای نةف ھم األبما فیھا الس ة لس ةالمملوك ،لحكوم

ات (خسارة) حیث یتم احتساب ربح  ن العملی غیلیة السھم األساسي من العملیات التشغیلیة بقسمة الربح (الخسارة) م ى التش ط عل المتوس
ربح (ا،المرجح لعدد األسھم ىلویتم احتساب ربح (خسارة) السھم األساسي من صافي ال ربح (الخسارة) عل مة صافي ال ارة) بقس خس

.المتوسط المرجح لعدد األسھم

العمالت األجنبیة 
ا أل ال السعودي وفق ى الری ة إل العمالت األجنبی تم ب ي ت امالت الت ول قیمة المع امالت سعارتح ك المع راء تل ائدة حین إج رف الس الص

اریخ  ي ت ة ف العمالت األجنبی جلة ب ة والمس ة النقدی ات ذات الطبیع ودات والمطلوب ول أرصدة الموج اليقائمة وتح ز الم دةالمرك الموح
جل ،في ذلك التاریخالصرف السائدةسعارإلى الریال السعودي وفقا أل ك تس ن ذل تج ع ة تن ر محقق ة أو غی وأي أرباح أو خسائر محقق

.الموحدةضمن قائمة الدخل 
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النقد والنقد المماثل-٤
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٣٫٩٦٧٣٫٥٥٣نقد بالصندوق
١٫١٠٠٫٠٦٨١٫٢٥٢٫٥٦٤نقد لدى البنوك

٥٫٨٣٩٫٤٧٢٢٫٧٣١٫٠٢٥ودائع قصیرة األجل

٦٫٩٤٣٫٥٠٧٣٫٩٨٧٫١٤٢

مستحقة، صافيالیرادات اإلذمم مستھلكي الكھرباء و-٥
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

مستھلكي الكھرباءذمم 
٥٫٢٥٤٫٦٠١٦٫٩٧٨٫٤٧٩جھات حكومیة
٤٫٤٨٤٫٥٣٦٥٫١٨٢٫٩٢٢تجاري وسكني

٢٫٢٩٤٫٢٣٤١٫٤٠٢٫١٥٢ذمم ایصال الكھرباء
١٫٦٨٥٫٦٥٨٣٫٣٢٥٫٠٢٣شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة)

٤٥٨٫٣٧٣٣٨٨٫٦٢٨المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة
٣٥١٫١٢١٢٫٦٣١٫٢٦١ذمم كبار الشخصیات 

١٤٫٥٢٨٫٥٢٣١٩٫٩٠٨٫٤٦٥مجموع ذمم مستھلكي الكھرباء
)٢٫٨٨٤٫٧٥٩()٢٤٩٫٥٧٨(یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

١٤٫٢٧٨٫٩٤٥١٧٫٠٢٣٫٧٠٦صافي: ذمم مستھلكي الكھرباء

١٫٥٦٤٫٧٣٠١٫٤٢٧٫٩٣٨یضاف: إیرادات مستحقة

١٥٫٨٤٣٫٦٧٥١٨٫٤٥١٫٦٤٤المجموع

خالل السنة:تحصیلھافيالمشكوكالدیونمخصصحركة بیان بیما یلي ف
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٢٫٨٨٤٫٧٥٩٢٫٧٥٣٫٠٧٩الرصید في بدایة السنة 
١٣١٫٦٨٠-المحمل خالل السنة

-)٢٫٦٣٥٫١٨١(*عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٢٤٩٫٥٧٨٢٫٨٨٤٫٧٥٩الرصید في نھایة السنة 

.من تسویة مدیونیات عمالء سبق أن تم تكوین مخصصات مقابلھاالحالي تمكنت الشركة خالل العام * 
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الدفعات المقدمة واألرصدة المدینة األخرى، صافي-٦
الریاالت السعودیــــــــةبآالف 

٢٠١٤٢٠١٣

٥٫٩٤٩٫٢٧٢٥٫٧٤٨٫٠٠٢دفعات مقدمة للمقاولین والموردین
٢٫٨٧٥٫٤٤٢٢٤٤٫١٧٣ذمم حكومیة أخرى 

١٨٫٧٨١١٣٫٢٠٤مصروفات مدفوعة مقدماً
١٫٩٩٠٧٦٫٠٣٣االعتمادات المستندیة القائمة

٧٨٢٫٨٣٥٦٩٥٫٦٧٤صافي-ذمم أخرى

٩٫٦٢٨٫٣٢٠٦٫٧٧٧٫٠٨٦المجموع

)٦٠٫٧٨٩()٦٠٫٢١٦(یخصم: مخصص األرصدة المدینة األخرى المشكوك في تحصیلھا

٩٫٥٦٨٫١٠٤٦٫٧١٦٫٢٩٧

المخزون، صافي-٧
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٣٫١١٦٫٠٥٩٣٫٠٣٨٫٥٠٠مواد ولوازم محطات التولید
٢٫٩٠٥٫٨٢٨٢٫٩٤٩٫٩٥٦مواد ولوازم شبكات التوزیع

٤٢٣٫٦٧٧٤٦٧٫٥٩٣وقود وزیوت
٣٥٧٫٣١٣٣٧٢٫٣٦٨مواد ولوازم شبكات النقل 

٢٩٢٫٨٨٦٢٨٦٫٣٢٧أخرى

٧٫٠٩٥٫٧٦٣٧٫١١٤٫٧٤٤المجموع

)٤٧٦٫٤٨٨()٤٩٣٫٣٥٤(یخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة

٦٫٦٠٢٫٤٠٩٦٫٦٣٨٫٢٥٦

ركة مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنة: بیان بحفیما یلي 
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٤٧٦٫٤٨٨٤٣٥٫٣٤٣الرصید في بدایة السنة 
١٦٫٨٦٦٤١٫١٤٥المحمل خالل السنة

٤٩٣٫٣٥٤٤٧٦٫٤٨٨الرصید في نھایة السنة 
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زمیلةلشركاتقروض-٨
حسب نسبة الشركاءبیناتبموجب اتفاقیممنوحة لتلك الشركات ةض ثانویومساھمة الشركة في قرزمیلة القروض لشركات تمثل 

.تأي عموالةض الثانویوالقرهھذتحملال . ةملكیال

الملكیةنسبة
%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣الشركة الزمیلة

-٥٠١٫٢٧٤٫٩٨٣الكھرباءإلنتاجشركة ھجر 
٥٠٨٢٥٫٣١٧٩٤٧٫١٩٢شركة ضرماء للكھرباء

٢٠١٠٥٫٩٥٠١٨٢٫٧٥٠كھرباء رابغشركة
-٥٤٣٫٨٧٥شركة الجبیل للمیاه والكھرباء

٢٫٢٥٠٫١٢٥١٫١٢٩٫٩٤٢المجموع

في  حقوق ملكیة شركات وأخرى االستثمارات-٩
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

١٫٨٣٤٫١٢٩١٫٨٧٤٫٠٦٥االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیة (أ)
٢٧٢٫٦٣١١٢٥٫٦٥٠االستثمارات األخرى بالتكلفة (ب)

١٤٦٫٤٧٠١٢٠٫٠٠٠تاریخ االستحقاق (ج)االستثمارات المحتفظ بھا حتى 

٢٫٢٥٣٫٢٣٠٢٫١١٩٫٧١٥

االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیةأ)
الریاالت السعودیةبآالف 

٢٠١٤دیسمبر ٣١

نسبة 
حقوق 
الملكیة 

%

الرصید االفتتاحي 
قبل حصة الشركة 

في احتیاطي 
مخاطر تغطیة

التحوط كما في

٢٠١٤ینایر ١

االضافات 
خالل 
السنة

الحصة في 
صافي الدخل 

(الخسارة)

إجمالي رصید 
االستثمار قبل حصة 
الشركة في احتیاطي 

تغطیة مخاطر 
٣١التحوط كما في 

٢٠١٤دیسمبر 

الحصة في 
احتیاطي تغطیة 

مخاطر   
*التحوط *

صافي رصید 
االستثمار كما 

في

دیسمبر ٣١
٢٠١٤

ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون 
١٫٦٦٣٫١٨٩- ١٫٦٦٣٫١٨٩)٥٣٫١٨٤(- ٣١٫٦١٫٧١٦٫٣٧٣)١- لدول الخلیج العربیة (أ

١٤٫٥٠٨- ١٤٦١٤٫٥٠٨- ٥٠٫٠١٤٫٣٦٢)٢- شركة الماء والكھرباء (أ
٦٫٦١٩)٨٢٫٣٤٣(٨٨٫٩٦٢*٨٣٫٩٦٢- ٥٠٫٠٥٫٠٠٠*)٣- (أ(ھجر)الكھرباءإلنتاجشركة ھجر 

١٤٩٫٨١٣)١٢٣٫٢٤٤(٢٧٣٫٠٥٧*٣٩٫٥٧١- ٢٠٫٠٢٣٣٫٤٨٦*)٤- (أ(رابغ)كھرباء رابغشركة
- )٨١٫٠٤٧(٨١٫٠٤٧*٦٣٫١٦٠- ٥٠٫٠١٧٫٨٨٧*)٥- (أ(ضرما)شركة ضرماء للكھرباء

- )٤٫٦٤٧(٤٫٦٤٧*)٣٥٣(- ٥٠٫٠٥٫٠٠٠*)٦- (أمرجان إلنتاج الكھرباء الشركة 

١٫٨٣٤٫١٢٩)٢٩١٫٢٨١(١٣٣٫٣٠٢٢٫١٢٥٫٤١٠-١٫٩٩٢٫١٠٨



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٥

تتمة–في  حقوق ملكیة شركات وأخرى االستثمارات-٩

تتمة–االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیة )أ
الریاالت السعودیةبآالف 

٢٠١٣دیسمبر ٣١

نسبة 
حقوق 
الملكیة 

%

الرصید االفتتاحي 
قبل حصة الشركة 

في احتیاطي 
تغطیة مخاطر 
التحوط كما في

٢٠١٣ینایر ١
االضافات 
خالل السنة

الحصة في 
صافي الدخل 

(الخسارة)

إجمالي رصید 
االستثمار قبل حصة 
الشركة في احتیاطي 

تغطیة مخاطر 
٣١التحوط كما في 

٢٠١٣دیسمبر 

الحصة في 
احتیاطي تغطیة 

مخاطر   
*التحوط *

صافي رصید 
االستثمار كما 

في
دیسمبر ٣١

٢٠١٣

ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون 
١٫٧١٦٫٣٧٣- ١٫٧١٦٫٣٧٣)٥٢٫٠٥٤(- ٣١٫٦١٫٧٦٨٫٤٢٧)١- لدول الخلیج العربیة (أ

١٤٫٣٦٢- ١٧٩١٤٫٣٦٢- ٥٠٫٠١٤٫١٨٣)٢- شركة الماء والكھرباء (أ
- )٥٫٠٠٠(٥٫٠٠٠- - ٥٠٫٠٥٫٠٠٠*)٣- (أ(ھجر)شركة ھجر إلنتاج الكھرباء

١٣٨٫٣٣٠)٩٥٫١٥٦(٢٣٣٫٤٨٦*٢٠٫٠٥٥٣١٨٢٫٧٥٠٥٠٫١٨٣*)٤- (أ(رابغ)كھرباء رابغشركة
- )١٧٫٨٨٧(١٧٫٨٨٧*١٥٫٨٨٧- ٥٠٫٠٢٫٠٠٠*)٥- (أ(ضرما)للكھرباءشركة ضرماء 

٥٫٠٠٠- ٥٫٠٠٠- ٥٫٠٠٠- ٥٠٫٠*)٦- (أشركة المرجان إلنتاج الكھرباء 

١٫٨٧٤٫٠٦٥)١١٨٫٠٤٣(١٫٧٩٠٫١٦٣١٨٧٫٧٥٠١٤٫١٩٥١٫٩٩٢٫١٠٨

استبعادتم تعمل في مجال انتاج الطاقة، وعلیھ،بشراء كامل الطاقة المنتجة من شركة ھجر، رابغ و ضرما والتيتقوم الشركة*
تكلفة الطاقة المشتراة باعتبارھا أحد العملیات المتداخلة. بلغ اجمالي ا منھقابلبما یصافي دخل تلك الشركات فيحصة الشركة 

ملیون لایر سعودي ١٨٦مبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١الل السنة المنتھیة في حصة الشركة في صافي دخل تلك الشركات خ
.ملیون لایر سعودي)٦٦: ٢٠١٣(

تمثل ھذه المبالغ حصة الشركة في الخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط والمسجلة ضمن **
تم تكوین مخصصات اضافیة .یتجاوز قیمة االستثمار في تلك الشركاتحقوق الملكیة في الشركات المستثمر بھا وذلك بما ال

ملیون ١٨٥: ٢٠١٣(٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٢٠١لتغطیة االلتزامات التي تتعدى قیمة االستثمار بمبلغ 
.)٣٥و ٢١(ایضاح لایر سعودي) 

الخلیج العربیةلدول ) ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون ١-(أ
من نقل وتوزیع االستفادةشاركت الشركة في رأس مال ھیئة الربط الكھربائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وذلك لتعزیز 

١٫٨١٨ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ ٤٨٤٫٨٠في تاریخ التأسیسقیمة المشاركة بلغت.األعضاءالطاقة الكھربائیة بین الدول
.ملیون لایر سعودي

) شركة الماء والكھرباء٢-(أ
المیاه المالحة في تأسیس شركة الماء والكھرباء كشركة ذات مسئولیة محدودة وذلك بناًءةشاركت الشركة مع المؤسسة العامة لتحلی

الخاص على المشاركة ھـ المتضمن تشجیع القطاع١٤٢٣ربیع األول ٢٣وتاریخ ٥/٢٣على قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم 
ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وھي عبارة عن ١٥في تاریخ التأسیس قیمة المشاركة بلغت.في مشاریع تحلیة المیاه المالحة

.الشركةرأس مال% من ٥٠حصة تمثل ٣٠٠٫٠٠٠

) شركة ھجر إلنتاج الكھرباء٣-(أ
م بإنشاء ٢٠١٠أغسطس٢٢ھـ الموافق ١٤٣١رمضان ١٢وتاریخ ٤/٩٥/٢٠١٠بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الشركة 

٨م تم دخول شریك وزیادة رأس المال بمبلغ ٢٠١١ملیون لایر سعودي، وخالل عام ٢شركة ھجر إلنتاج الكھرباء برأس مال 
كة السعودیة للكھرباء ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وأصبحت حصة الشر١٠ملیون لایر سعودي لیصبح رأس مال الشركة 

.% من أسھم الشركاء٥٠



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٦

تتمة–في  حقوق ملكیة شركات وأخرى االستثمارات-٩

تتمة–االستثمارات المسجلة وفق طریقة حقوق الملكیة )أ

) شركة كھرباء رابغ٤-(أ
) ٢٠٠٨یونیو ٣(الموافق ھـ ١٤٢٩جمادى األولى ٢٦وتاریخ ٠٦/٧٦/٢٠٠٨بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الشركة 

.% من رأس مال الشركة١٠٠ملیون لایر سعودي مسددة بالكامل وھي تمثل ٢رأس مالبإنشاء شركة كھرباء رابغ ب
ملیون لایر سعودي ١٠ملیون لایر سعودي إلى ٢تم زیادة رأس مال شركة كھرباء رابغ من ٢٠٠٩خالل الربع الثالث من عام 

٣١خالل السنة المنتھیة في ساھمت الشركة .%١٠٠من % بدال٢٠ًحصة الشركة السعودیة للكھرباء وإدخال شركاء جدد وأصبحت
ملیون لایر سعودي تم تحویلھا من القرض ١٨٣بمبلغ - وفق حصتھا-رابغكھرباءفي زیادة رأس مال شركة٢٠١٣دیسمبر 

.الممنوح سابقاً

) شركة ضرماء للكھرباء٥-(أ
بتأسیسم٢٠٠٩سبتمبر ٨ھـ الموافق ١٤٣٠رمضان ١٨بتاریخ ٤/٨٨/٢٠٠٩مجلس االدارة رقم على قرار بناًءقامت الشركة 

تم دخول شریك وزیادة رأس ٢٠١١سنةملیون لایر سعودي، وخالل ٢مال شركة ضرماء للكھرباء (شركة مساھمة مقفلة) برأس 
% من أسھم ٥٠السعودیة للكھرباء حصة الشركةملیون لایر سعودي حیث أصبحت ٤المال بنفس المبلغ لیصبح رأس مال الشركة 

.الشركاء

مرجان إلنتاج الكھرباء ال) شركة ٦-(أ
٢٠١٢فبرایر ١٩الموافق ھـ١٤٣٣ربیع األول ٢٧بتاریخ ٤/١٠٧/٢٠١٢بناء على قرار مجلس اإلدارة رقم قامت الشركة 

تم دخول شریك ٢٠١٣و خالل سنة ،ملیون لایر سعودي٢) برأس مال شركة مساھمة مقفلةبتأسیس شركة مرجان إلنتاج الكھرباء (
% من أسھم الشركة.٥٠ملیون لایر سعودي حیث اصبحت حصة الشركة السعودیة للكھرباء ١٠لیصبح وزیادة رأس مال الشركة

االستثمارات األخرى بالتكلفة)ب
نسبة حقوق

الملكیة
%

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٨١٢٤٫٨٤٠١٢٤٫٨٤٠شركة الشعیبة للمیاه والكھرباء
٨٨٩٫٦٠٠٤٠٠شركة الشقیق للمیاه والكھرباء
٥٤٤٫١٢٥٢٥٠شركة الجبیل للمیاه والكھرباء

٨١٤٫٠٦٦١٦٠الشعیبة القابضةتوسعة شركة 

٢٧٢٫٦٣١١٢٥٫٦٥٠المجموع

االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)ج
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٧٠٫٠٠٠٧٠٫٠٠٠"ساب"البنك السعودي البریطانيصكوك
٢٥٫٠٠٠٢٥٫٠٠٠"صدارة"صدارة للخدمات األساسیةصكوك شركة 
٢٤٫٤٧٠٢٥٫٠٠٠"ساتورب"ارامكو توتال العربیة للخدماتصكوك شركة

-١٧٫٠٠٠التجاري "األھلي"ھليصكوك البنك األ
-١٠٫٠٠٠"بتروكیم"صكوك الشركة الوطنیة للبتروكیماویات

١٤٦٫٤٧٠١٢٠٫٠٠٠المجموع



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٧

یع تحت التنفیذ رالمشا- ١٠

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــ ــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

٢٠١٤٢٠١٣

المجموعالمجموعمشاریع عامةمشاریع التوزیعمشاریع النقلمشاریع التولید

٢٩٫٤٢٣٫٠٧٥١٨٫٦٢٦٫٥٠٢٤٫٣٧٥٫٠٠٠١٫٧٥٦٫٨٧٩٥٤٫١٨١٫٤٥٦٣٩٫٨٨٩٫٥٤٩في بدایة السنة 

١٦٫٩٥٨٫٣٨٨١٩٫٤٦١٫١٨٣١٢٫١٦٧٫٣١٦٩٢٠٫٢٥٣٤٩٫٥٠٧٫١٤٠٤٠٫٥٨٢٫١٢٦خالل السنةاإلضافات

)٢٦٫٢٩٠٫٢١٩()٤٤٫٦١٤٫٨٤٣()٩٥٦٫٢٠٢()١١٫٢٦٨٫٧١٥()٧٫٧٧٧٫٥٠٧()٢٤٫٦١٢٫٤١٩(ةللموجودات الثابتالمحول

٢٠١٤٢١٫٧٦٩٫٠٤٤٣٠٫٣١٠٫١٧٨٥٫٢٧٣٫٦٠١١٫٧٢٠٫٩٣٠٥٩٫٠٧٣٫٧٥٣دیسمبر ٣١رصید 

٢٠١٣٢٩٫٤٢٣٫٠٧٥١٨٫٦٢٦٫٥٠٢٤٫٣٧٥٫٠٠٠١٫٧٥٦٫٨٧٩٥٤٫١٨١٫٤٥٦دیسمبر ٣١رصید 

.لایر سعودي)ملیون ١٫٢٤١: ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي١٫٩٥١بلغت صافي تكالیف التمویل المرسملة على المشاریع اإلنشائیة خالل السنة مبلغ 



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

١٨

بالصافي-الثابتةالموجودات- ١١

.الشركة بعدالسم، لم یتم نقل ملكیتھا ملیون لایر سعودي)١٨٨: ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي١٨٨تكلفتھا الدفتریة یتضمن بند األراضي أعاله قطع أراضي 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

ـ٢٠١٤٢٠١٣

المجموعالمجموعأخرىسیارات وآلیاتقطع غیار رأسمالیةآالت ومعداتمبانيأراضي

التكلفة: 
٢٫٤٠٧٫٣١٦١٩٫٢٤٥٫٢٤٨٣١٢٫١١٠٫٦٩٩٤٫٤٠١٫٥١٧١٫٢٠٠٫٨٨٦٥٫١٤٣٫٩٨٨٣٤٤٫٥٠٩٫٦٥٤٣١٨٫٣١٦٫٢٢٢في بدایة السنة

٢٥٦٫١٤٩٤٫٠٨٧٫٨٣٥٣٨٫٤٨٤٫٣٦١١٧٦٫٥١٩١٥٤٫٩٤٨٢٫٢٨٣٫٢٣١٤٥٫٤٤٣٫٠٤٣٢٦٫٦٥٣٫٤٢٦اإلضافات
)٤٥٩٫٩٩٤()٥٥٦٫٩٧٣()٢٫٩٥١()٢٩٠()٨٩١()٥٤٢٫٩٣٧()٩٫٩٠٤(-االستبعادات

٢٫٦٦٣٫٤٦٥٢٣٫٣٢٣٫١٧٩٣٥٠٫٠٥٢٫١٢٣٤٫٥٧٧٫١٤٥١٫٣٥٥٫٥٤٤٧٫٤٢٤٫٢٦٨٣٨٩٫٣٩٥٫٧٢٤٣٤٤٫٥٠٩٫٦٥٤في نھایة السنة

االستھالك:  
١١٫٠١٩٫٨٢٢١٤٣٫٥٤٠٫١٥٨٢٫٢٥٤٫٦٩٣١٫٠٤٧٫١٨٧٣٫٠٨٤٫٦٠٢١٦٠٫٩٤٦٫٤٦٢١٤٩٫٦٦٤٫١٢٢-في بدایة السنة

٨٤٨٫٧١٩١١٫٩٨١٫١٩٧١٥٧٫٣٠٩٨١٫٣٧٦٤٩١٫٣٦٩١٣٫٥٥٩٫٩٧٠١١٫٧٢٩٫٨٥٨-اإلضافات
)٤٤٧٫٥١٨()٤٨٤٫٠٩٨()٢٫٩٤٩()٢٩٠()٨٩١()٤٧٠٫٢٣٤()٩٫٧٣٤(-االستبعادات

١١٫٨٥٨٫٨٠٧١٥٥٫٠٥١٫١٢١٢٫٤١١٫١١١١٫١٢٨٫٢٧٣٣٫٥٧٣٫٠٢٢١٧٤٫٠٢٢٫٣٣٤١٦٠٫٩٤٦٫٤٦٢-في نھایة السنة

صافي القیمة الدفتریة:
٢٠١٤٢٫٦٦٣٫٤٦٥١١٫٤٦٤٫٣٧٢١٩٥٫٠٠١٫٠٠٢٢٫١٦٦٫٠٣٤٢٢٧٫٢٧١٣٫٨٥١٫٢٤٦٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠دیسمبر ٣١

٢٠١٣٢٫٤٠٧٫٣١٦٨٫٢٢٥٫٤٢٦١٦٨٫٥٧٠٫٥٤١٢٫١٤٦٫٨٢٤١٥٣٫٦٩٩٢٫٠٥٩٫٣٨٦١٨٣٫٥٦٣٫١٩٢دیسمبر ٣١
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١٩

تتمة–بالصافي–الموجودات الثابتة- ١١

موزعة على األنشطة الرئیسیة كما یلي: للمجموعة إن صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
٢٠١٤

المجموعالمنشآت العامةالتوزیعالنقلالتولید

٢٣٨٫٣٣٥٥٨٧٫٢٤٤٢٢٥٫١٥١١٫٦١٢٫٧٣٥٢٫٦٦٣٫٤٦٥أراضي
٧٫٤١٨٫٩٣١٢٫٨٠٤٫٦١٢٢٣٢٫٩٩٦١٫٠٠٧٫٨٣٣١١٫٤٦٤٫٣٧٢مباني

٧٩٫١٥٤٫٩٧٩٥٥٫٤٤٥٫٩٩٣٦٠٫٠٢٤٫٦٢٥٣٧٥٫٤٠٥١٩٥٫٠٠١٫٠٠٢آالت ومعدات
١٫٦٢٦٫٨٠٩٤٤٢٫٠٦٣٩٧٫٠٦٩٩٣٢٫١٦٦٫٠٣٤قطع غیار رأسمالیة

٢٢٧٫٠٦٣٢٢٧٫٢٧١-٢٠٨-سیارات وآلیات
٢٫٠٧٤٫٩٥٢١٫١٦٨٫٥٤٨٣٩٩٫٦٣٤٢٠٨٫١١٢٣٫٨٥١٫٢٤٦أخرى 

٩٠٫٥١٤٫٠٠٦٦٠٫٤٤٨٫٦٦٨٦٠٫٩٧٩٫٤٧٥٣٫٤٣١٫٢٤١٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
٢٠١٣

المجموعالمنشآت العامةالتوزیعالنقلالتولید

٢٣٨٫٣٣٥٥٨٧٫٢٤٤٢٢٥٫١٥١١٫٣٥٦٫٥٨٦٢٫٤٠٧٫٣١٦أراضي
٤٫١٩٥٫٦٠٦٢٫٨٨٧٫٦٦٠٢٠٣٫٤٣٢٩٣٨٫٧٢٨٨٫٢٢٥٫٤٢٦مباني

٦٤٫٦٥٥٫٨٢٧٥٠٫٩٥٠٫١٠٤٥٢٫٦٢١٫٣٠٠٣٤٣٫٣١٠١٦٨٫٥٧٠٫٥٤١آالت ومعدات
١٫٦٢١٫٠٩٨٤٢٧٫٦٥٣٩٧٫٩٣٢١٤١٢٫١٤٦٫٨٢٤قطع غیار رأسمالیة

١٥٣٫٦٩٩١٥٣٫٦٩٩---سیارات وآلیات
١٫١٠٤٫٠٨٤٦٣٣٫٢٣٤٢٩٨٫٣٦٢٢٣٫٧٠٦٢٫٠٥٩٫٣٨٦أخرى 

٧١٫٨١٤٫٩٥٠٥٥٫٤٨٥٫٨٩٥٥٣٫٤٤٦٫١٧٧٢٫٨١٦٫١٧٠١٨٣٫٥٦٣٫١٩٢

دیسمبر ما یلي: ٣١بلغ مصروف االستھالك المحمل على األنشطة المختلفة خالل السنة المنتھیة في 

بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٥٫٩٢٣٫٤٧٣٤٫٩٥٤٫٧١٩استھالك التولید
٣٫٤٥٨٫٧١١٣٫١٥١٫٧١٢استھالك النقل

٣٫٨٣٧٫٦٣١٣٫٣٣٣٫٩٨٥استھالك التوزیع
٣٤٠٫١٥٥٢٨٩٫٤٤٢استھالك المنشآت العامة

١٣٫٥٥٩٫٩٧٠١١٫٧٢٩٫٨٥٨
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الذمم الدائنة - ١٢
السعودیــــــــةبآالف الریاالت 

٢٠١٤٢٠١٣

٦٨٫٣١٥٫٤٧٧٦٢٫٦٩٠٫٧٩٠أرامكو السعودیة عن تكلفة الوقودذمم 
)٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢()٥٧٫٢٠٠٫٥٥٢(المحول لحساب الحكومة (أ)

١١٫١١٤٫٩٢٥٥٫٤٩٠٫٢٣٨صافي ذمم أرامكو السعودیة عن تكلفة الوقود
٩٫٦٣١٫٨٦١٩٫٢٥٧٫٤٠٧المؤسسة العامة لتحلیة المیاه عن تكلفة الطاقة المشتراة

٩٫٠٣٨٫٩٧٩٥٫٨٩٢٫٣١٠مساھمات مستلمة إلنشاء مشاریع
٤٫٧٦٧٫٩١٠٤٫٢٣٩٫٧٠٣رسوم البلدیات

٦٧٩٫٩٧١٥٨٦٫٣١٥ذمم وتأمینات محتجزة من المقاولین
٤٢٦٫٢٤٦٣٤٧٫٤٢٩ذمم الموردین

٣٫٤٦٢٫٣٦٣٢٫٤٤١٫٤٨٧أخرى (ب)

٣٩٫١٢٢٫٢٥٥٢٨٫٢٥٤٫٨٨٩

م٢٠١٢دیسمبر ٣١م إلى ٢٠٠٠ابریل ٥دائنة المستحقة للوقود للفترة من الذمم ال٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في یمثل ھذا المبلغ)أ(
ذمم  من حساب ارامكو السعودیة الى اتم تحویلھذيوال)م٢٠١٢دیسمبر ٣١م إلى ٢٠٠٠ابریل ٥للفترة من : ٢٠١٣(

.)٢٠(ایضاح م ٢٠١٣خرھا قبل نھایة عام آكان حكومیة طویلة األجل

لایر سعودي) ما زالت تحت ملیون١٫٢٢٥: ٢٠١٣ملیون لایر سعودي (١٫٢٢٥تتضمن الذمم الدائنة األخرى مبالغ بقیمة(ب)
.)١یھ في إیضاح رقم (لعملیة الدمج المشار إوالدولة تتعلق بحسابات ما قبل الشركةالتسویة بین 

المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى  - ١٣
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٣٫٨٩٠٫٤٤٠٣٫٣٨٣٫٦٩٢مصروفات مستحقة 
٦٩٦٫٨٧٥٥٢٣٫٦٩٢مستحقات موظفین 

٣٧٦٫٩٦٤١٧٢٫٥٢٦فوائد قروض مستحقة 
٣٦٨٫٨٣٣٣٥١٫١٧٤توزیعات أرباح مستحقة *

٢٣٩٫٥٤٦٢٤٠٫٩٢٦أخرى 

٥٫٥٧٢٫٦٥٨٤٫٦٧٢٫٠١٠

لب بھا من قبل حملة األسھم توزیعات األرباح النقدیة غیر مطا٢٠١٤دیسمبر ٣١مستحقة كما فيیتضمن بند توزیعات أرباح *
٨٦٫٨: ٢٠١٣(لایر سعوديملیون٨٦٫٥الموحدة للكھرباء قبل الدمج بمبلغ توزیعھا من قبل الشركة السعودیة عنأعلنوالتي 
.لایر سعودي)ملیون
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الزكـاة- ١٤

الوعاء الزكوي: 

إن العناصر الرئیسیة لوعاء الزكاة ھي كما یلي: 
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٣٫٦٠٦٫٥٩٤٣٫٠٣٥٫٨٦٩صافي الربح للسنة 
)١٠٫٦٥٦٫٩٨٣()١٠٫٩٨١٫٠٧٠(یضاف: تعدیالت زكویة 

)٧٫٦٢١٫١١٤()٧٫٣٧٤٫٤٧٦(صافي الخسارة المعدلة 

احتساب وعاء الزكاة

٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٤١٫٦٦٥٫٩٣٨رأس المال 
)٧٫٦٢١٫١١٤()٧٫٣٧٤٫٤٧٦(صافي الخسارة المعدلة

٢٫٦٥٩٫٤٤٨٢٫٣٥٠٫٩٢٩احتیاطیات مختلفة مدورة
١١٫٩٦٠٫٠٣٠٩٫٧٧٥٫٠٠٦أرباح مدورة

٦٫٣٢٦٫١٥٩٨٫٦٠٤٫٥٧٠مخصصات مختلفة مدورة
٥٤٫١٧٧٫٠٨٧٤٥٫٥٥٨٫٤٢١قروض طویلة األجل وصكوك 

٦٨٫٤٩٦٫٠٩٤٥٣٫٦٨٢٫٦١٦قروض وذمم حكومیة
٩٥٥٫١٤٨٩٣٧٫٤٨٩مستحقات مقاولین وأخرى

١٧٨٫٨٦٥٫٤٢٨١٥٤٫٩٥٣٫٨٥٥المجموع

یخصم:
)١٤٨٫٤١٩٫٢١٣()١٩٠٫٤٦٨٫٤٤٩(موجودات ثابتة ومشاریع تحت التنفیذ، صافي

)٦٦٫٤٠٣٫٦٢٦()٥٩٫٠٧٣٫٧٥٣(موجودات ثابتة عن أعوام سابقةاستھالكفروقات 
)٢٫١٠٠٫٥٢١()١٫٩٩٩٫٦٧٥(استثمارات طویلة األجل 
)٥٫٠٩٠٫٤٢٩()٥٫١٣٥٫٩١٩(مخزون مواد وقطع غیار

)٦٧٫٠٥٩٫٩٣٤()٧٧٫٨١٢٫٣٦٨(الزكاة الشرعیة (بالسالب)وعاء 

ال م٢٠١٤دیسمبر٣١خالل السنة المنتھیة في زكاة مستحقة على الشركة توجدال  حیث ان صافي الربح المعدل بالسالب وكذلك الح
.بالنسبة للوعاء الزكوي

: الوضع الزكوي

ة وط  الزكوی رة تسلمت الشركة الرب ن الفت ةع يالمنتھی مبر ٣١ف ن ٢٠٠١دیس ذلك لألعوام م ظھرت .٢٠٠٨وحتى ٢٠٠٢و ك
ات٢٠٠٤و ٢٠٠٣و٢٠٠٢وكذلك لألعوام٢٠٠١دیسمبر ٣١ت زكویة للفترة المنتھیة في فروقا ٣٧٫٥٠بلغ إجمالي ھذه الفروق

ھ، أعالهالفروقات المذكورة تلك على اعتراضاتتقدیم تم .ملیون لایر سعودي دخل وعلی والتي تم رفضھا من قبل مصلحة الزكاة وال
ة  ن الناحی تھ م ي رفض ة والت ى اللجن راض ال ركة اعت دمت الش ى وق ریبیة االول ة الض ة الزكوی تم احالتھا الى لجنة االعتراض االبتدائی

ة ھـ، فقامت الشركة بتقدیم استئناف لدى اللجنة االستئن١٤٣٣) لعام ٢٩الشكلیة بموجب قرارھا رقم ( الع اللجن ریبیة وبعد اط افیة الض
م ( رار رق ب ق ركة بموج ـ١٤٣٦) لعام ١٤٥٨على اعتراض الشركة تم رفض استئناف الش رارات .ھ دیم اإلق ركة بتق ت الش ا قام كم

.والتي ما زالت قید المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل٢٠١٣إلى ٢٠٠٩عوام منألالزكویة 
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القروض ألجل - ١٥
السعودیــــــــةبآالف الریاالت

٢٠١٤٢٠١٣

١٧٫٤٩٣٫٩٣١١٣٫٦٦٤٫٩٨٦رصید القروض أول السنة
٣٫٩٩٧٫٦٣٥٥٫٦٤٥٫٩٣٦المسحوب من القروض خالل السنة

)١٫٨١٦٫٩٩١()١٫٨١٦٫٩٦٩(المسدد من القروض خالل السنة

١٩٫٦٧٤٫٥٩٧١٧٫٤٩٣٫٩٣١اجمالي القروض في نھایة السنة  

)١٫٨١٦٫٩٦٩()٢٫٢٥٤٫٤٦٩(یخصم: الجزء المتداول من القروض

١٧٫٤٢٠٫١٢٨١٥٫٦٧٦٫٩٦٢رصید القروض طویلة األجل في نھایة السنة  

دیسمبر:٣١القادمة كما في المستحقة خالل السنوات طویلة االجلاألقساطبوفیما یلي تفاصیل 

السعودیــــــــةبآالف الریاالت 

٢٠١٤٢٠١٣

٢٫٢٥٤٫٤٦٩١٫٩٢١٫٣٧٨اكثر من سنة
٢٫٢٥٤٫٤٦٩١٫٩٢١٫٣٧٨مابین سنتین إلى ثالث سنوات

٢٫٢٥٤٫٤٦٩١٫٩٢١٫٣٧٨مابین ثالث سنوات إلى أربع سنوات
٢٫٢٥٤٫٤٦٩١٫٩٢١٫٣٧٨مابین أربع سنوات إلى خمس سنوات

٨٫٤٠٢٫٢٥٢٧٫٩٩١٫٤٥٠أكثر من خمس سنوات

١٧٫٤٢٠٫١٢٨١٥٫٦٧٦٫٩٦٢

اریخ -أ  و ٢٨بت ة ٢٠٠٨یولی المیة بقیم ریعة اإلس ام الش ع أحك ق م ى قرض متواف ركة عل لت الش ن ٦م حص عودي م ار لایر س ملی
لمجموعة من البنوك المحلیة حبھ بالكام م س ذي ت ى .وال رض عل تم سداد ھذا الق داًء٢٢ی ة نصف سنویة متساویة ابت ندفع ٣م

.لایر سعودي)ملیار ٣٫٦: ٢٠١٣(م ٢٠١٤دیسمبر ٣١في ملیار لایر سعودي كما٣بلغ رصید القرض .٢٠٠٩نوفمبر 

ت-ب  ركةوقع اریخ الش دي بت ادرات الكن ة الص ي وتنمی واردات األمریك ادرات وال ي الص ع  بنك ایر٢٧م ةم ٢٠١٠ین ل اتفاقی تحص
ھ  ر قیمت رض مباش ى ق ركة عل ادل ١٫١بموجبھا الش ا یع ار دوالر أمریكي م حبھ ٤٫١ملی م س ذي ت وال اً عودي تقریب ار لایر س ملی

على ١٢یتم سداده خالل .بالكامل رض ٢٠١٠مایو ٢٥من ابتداًءدفعة نصف سنویة متساویة ٢٤عاماً ار٢٫٣بلغ رصید الق ملی
.لایر سعودي)ملیار٢٫٧: ٢٠١٣(م ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر سعودي كما في 

ركة االستثماراتم وقعت الشركة السعودیة للكھرباء وصندوق ٢٠٠٩یولیو ١٣بتاریخ -ج  ھ الش ل بموجب ل تحص العامة اتفاقیة تموی
ى عاما١٥ًخاللھذا القرضیتم سدادو.والذي تم سحبھ بالكاململیار لایر سعودي ٢٫٦على قرض مباشر قیمتھ  ط٢٤و عل قس

.لایر سعودي)ملیار٢٫٣: ٢٠١٣(م ٢٠١٤دیسمبر٣١في ملیار لایر سعودي كما٢ضبلغ رصید القر.نصف سنوي
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تتمة–القروض ألجل - ١٥

تحصل بموجبھا الشركة على قرض متوافق مع اتفاقیةم وقعت الشركة مع مجموعة من البنوك المحلیة ٢٠١٠دیسمبر ١٣بتاریخ -د 
ى .ملیار لایر سعودي٥أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة  رور ٢٦یتم سداد ھذا القرض عل د م دأ بع ة نصف سنویة متساویة تب دفع

ة٢٤ ع االتفاقی اریخ توقی رض .شھرا على ت ید الق غ رص ا٤٫٢بل عودي كم ار لایر س ي ملی مبر٣١ف ٤٫٦: ٢٠١٣(م ٢٠١٤دیس
.)لایر سعوديملیار

رض ٢٠١١یونیو ٢٢بتاریخ -ھـ  ى ق ا عل ركة بموجبھ ل الش ة تحص واردات الفرنسي اتفاقی ك الصادرات وال ع  بن م وقعت الشركة م
والذي تم سحبھ بالكامل٣٫٧ملیون دوالر أمریكي ما یعادل ٩٨٩٫١قیمتھ  الل .ملیار لایر سعودي تقریباً رض خ ذا الق داد ھ یتم س

ع١٢ ا في  ٢٫٨بلغ رصید القرض.م٢٠١٢ینایر ١١من ابتداًءدفعة نصف سنویة متساویة ٢٤لى عاماً عودي كم ملیار لایر س
.ملیار لایر سعودي)٣٫١: م٢٠١٣(م ٢٠١٤دیسمبر٣١

اریخ -و ارس ٢٩بت ركةم٢٠١٢م ةوقعت الش ث اتفاقی یم) حی ي كس ي شور و ك ة (ك ادرات الكوری ي الص ن بنك رض بضمان م ق
وي ،في التمویل مجموعة بنوك دولیة بقیادة مجموعة اتش اس بي سيشاركت  ومیتومو میتس ة س بنك طوكیو میتسوبیشي، مؤسس

اني ة األلم ك التنمی و وبن ك میزووھ رض .المصرفیة، بن ة الق ت قیم عودي (٥٫٣بلغ ار لایر س ون دوالر أمریكي) ١٫٤٠٠ملی ملی
ى أ.سنة١٥ولمدة  رض عل دة مع العلم انھ یتم سداد الق ل ستة أشھر لم اویة ك ماح ١٢قساط متس رة س د فت غ .سنوات٣سنة بع بل

.لایر سعودي)ملیار ١٫٣: م٢٠١٣(م ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر سعودي كما فيملیار ٥٫٣رصید القرض 

ى٢٠١٣دیسمبر ١٨بتاریخ -ز اني (إن إي إكس أي) و (ج ن بنكي الصادرات الیاب مان م ي أي ، وقعت الشركة اتفاقیة قرض بض ب
و ك میزووھ و میتسوبیشي و بن ك طوكی ي أي سي)، بن اني (جى ب بلغت قیمة .سي) حیث شارك في التمویل بنك الصادرات الیاب

عودي (١٫٣٧٣القرض  ون لایر س دة ٣٦٦ملی ي) ولم ون دوالر أمریك اط .سنة١٥ملی ى أقس رض عل تم سداد الق ھ ی م ان ع العل م
.م٢٠١٤دیسمبر٣١لم یتم سحب القرض حتى .نواتس٣سنة بعد فترة سماح ١٢متساویة لمدة 

ث  ٢٠١٣دیسمبر ١٩وقعت الشركة بتاریخ -ح یم) حی ي شور و كي كس ة (ك ي الصادرات الكوری ن بنك رض بضمان م ة ق م اتفاقی
ك  ي، بن و میتسوبیش ك طوكی ي بن ة ھ وك دولی دة بن یم)، وع ي كس ور و ك ي ش ة (ك ادرات الكوری ي الص ل بنك ي التموی ارك ف ش

یة ومی ك دوتش ي، بن ي س ش اس ب ك ات ومیتو، بن ك س و، بن انيبزووھ س االلم ك ابك رض .ن ة الق ت قیم ون لایر ٦٫١٢٨بلغ ملی
رة ١٢مع العلم انھ یتم سداد القرض على أقساط متساویة لمدة .سنة١٥ملیون دوالر أمریكي) ولمدة ١٫٦٣٤سعودي ( سنة بعد فت

.م٢٠١٤دیسمبر٣١حتىالقرضسحبیتملم.سنوات٣سماح 

محررة من لقروض مضمونة بسندات ألمر ذه اھإن .لتمویل المشاریع اإلنشائیةالمشار الیھا أعاله القروض طویلة األجل تستخدم 
.مش المرابحةاقبل الشركة بالقیمة االسمیة للقروض ودفعات الفائدة و/أو ھ

ة محم ٢٠١٤دیسمبر ٣١لتسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة كما في اتفاقیاتلدى الشركة  غ مع بنوك تجاری ة بمبل ون٧٠٠لی لایرملی
.)ملیار لایر سعودي: م ٢٠١٣سعودي ( 



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٢٤

صكوكال- ١٦
:٢٠١٤دیسمبر ٣١بیان بالصكوك القائمة كما في یلي فیما

الصكوك المحلیة:

تاریخ االستحقاقلإلصدارالقیمة االجمالیة القیمة االسمیة للصكصدارتاریخ اإلصداراإل

٢٠٣٠ملیار لایر سعودي٧آالف لایر سعودي٢٠١٠١٠مایو ٣١٠صكوك 

٢٠٥٤ملیار لایر سعودي٤٫٥ملیون  لایر سعودي٢٠١٤١ینایر ٤٣٠صكوك 

تحمل ھذه الصكوك عائد یحسب على أساس سعر .تم اصدار الصكوك الموضحة أعاله بالقیمة االسمیة بدون خصم أو عالوة إصدار
سایبور زائدا ھامش ربح یستحق دوریا على أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي یحتفظ بھا 

.شركة الكھرباء للصكوك (صكوك) المملوكة بالكامل للشركة–أمین موجودات الصكوك 
ً.حاملیھا بتواریخ محدده في نشرة اإلصدارتعھدت الشركة بشراء ھذه الصكوك من یتراوح في كل تاریخ شراء ستدفع الشركة مبلغا

تم تحدید سعر الشراء بحاصل ضرب إجمالي القیمة .% من إجمالي القیمة اإلسمیة للصكوك منحة لحملة الصكوك١٠% الى ٥بین 
االسمیة للصك في النسبة الموضحة مقابل تاریخ الشراء وفقا للجدول التالي:

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٠%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالثصداراإل
٣٢٠١٧٢٠٢٠٢٠٢٥صكوك 

النسبة المئویة
٣٠%٦٠%٩٥%

تاریخ الشراء األول                        تاریخ الشراء الثاني                        تاریخ الشراء الثالث
٤٢٠٢٤٢٠٣٤٢٠٤٤صكوك 

.ملیار لایر سعودي٥والبالغ قیمتھ ٢٠١٢یولیو١٥) بالكامل بتاریخ ١قامت الشركة بشراء اإلصدار األول للصكوك (صكوك 
.لایر سعوديملیار٧والبالغ قیمتھ ٢٠١٤لیو یو٦) بالكامل بتاریخ ٢إلصدار الثاني للصكوك (صكوك اقامت الشركة بشراء 

الصكوك الدولیة:
عودي (٦٫٦بإصدار صكوك دولیة بقیمة ٢٠١٢قامت الشركة خالل ابریل -أ ار لایر س ون دوالر أمریكي) ١٫٧٥٠ملی ث  ملی حی

ة ،یحتین من شھادات الصكوكتضمن اإلصدار شر ى بقیم بتھ ٥٠٠األول ت نس د ثاب س سنوات بعائ ون دوالر تستحق بعد خم ملی
.%٤٫٢١١ر سنوات بعائد ثابت نسبتھ ملیون دوالر وتستحق بعد عش١٫٢٥٠والشریحة الثانیة بقیمة ،%٢٫٦٦٥

ا -ب ل كم الل ابری ركة خ ت الش كوك٢٠١٣قام ةبإصدار ص ةدولی عودي ٧٫٥بقیم ار لایر س ار٢(ملی ث  ملی ي) حی دوالر أمریك
رحق بعد ــتستامریكيدوالرملیارتضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة  دعش تسنوات بعائ بتھثاب نس

.%٥٫٠٦نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیار% والشریحة الثانیة بقیمة ٣٫٤٧٣

ةدولیةبإصدار صكوك٢٠١٤قامت الشركة خالل ابریل كما -ج عودي ٩٫٤بقیم ار لایر س ار٢٫٥(ملی ي) حیث  ملی دوالر أمریك
رحق بعد ــتستامریكيدوالرملیار١٫٥تضمن اإلصدار شریحتین من شھادات الصكوك، األولى بقیمة ـتائدـسنوات بععش ثاب

.%٥٫٥نسبتھ ثابتبعائدسنةثالثینوتستحق بعد امریكيدوالرملیار% والشریحة الثانیة بقیمة ٤بتھـنس
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تعویضات الموظفین- ١٧
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٤٫٧٥٠٫٨٦٨٤٫٣٧١٫٣٣٨مخصص مكافأة نھایة الخدمة
٦٧٣٫٤٤٣٤٩٨٫٢٧٠االدخاربرنامج 

٢١٨٫٤٤٤٣١٢٫٩٤٥الموارد البشریة (أ)برنامج تحسین انتاجیة 

٥٫٦٤٢٫٧٥٥٥٫١٨٢٫٥٥٣

تمثل مصاریف برنامج تحسین انتاجیة الموارد البشریة ("البرنامج") القیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة التي التزمت بھا الشركة )أ(
.الموارد البشریة مع متطلبات العملوفقا لدراسة وشروط محددة لتطبیق ھذا البرنامج والذي یھدف الى موائمة

اإلیرادات المؤجلة، صافي- ١٨
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٢٣٫٩٦٦٫٤١٠٢٢٫٢٨٩٫٧٠١رصید أول السنة
٣٫٨٨٤٫٤٦٧٣٫٣٥٥٫٧٧٣المحصل من مشاریع توصیل الخدمة 

)١٫٦٧٩٫٠٦٤()١٫٨٥١٫٦٠٦(المحقق خالل السنة

٢٥٫٩٩٩٫٢٧١٢٣٫٩٦٦٫٤١٠

القروض الحكومیة- ١٩
عودیة ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ  ١٦٩طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم -أ  ركة الس دى الش ة ل د صافي مستحقات الحكوم م تحدی ـ ت ھ

ر الصناعة  ین وزی ع ب ر الموق ي المحض للكھرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة حسب األسس والقواعد الواردة ف
اني ٢٧تاریخ الوطني بواالقتصادوالكھرباء ووزیر المالیة  ق ١٤١٨جمادى الث وبر ٢٩ھـ المواف افي ١٩٩٧أكت ار ص م اعتب م وت

ركة –الفرق المستحق للحكومة على الشركة  یس الش ي بتأس ي القاض وم الملك وم السابق لصدور المرس ة الی اریخ نھای –المحدد بت
رض قرضا حسنا طویل االجل ولفترة سماح مدتھا خمس وعشرون سنة تبدأ من تاریخ اعالن ا ر بشأن ھذا الق لشركة، ویعاد النظ

.بعد ذلك وفقا للظروف المالیة للحكومة وللشركة

ھ ١٤٢٢رجب ٢١لقد تضمن المحضر بین وزیر الصناعة والكھرباء ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني المؤرخ  ھـ والذي تحدد فی
ة  رض األولی ة الق ب نتی–قیم ة حس ذمم الحكومی ة لل فیة النھائی تم التص ات ان ت ركة وبعض الجھ ات الش ین مطالب ات ب ة المطابق ج

الغ ٢٠٠٥وقد تم خالل عام .الحكومیة وتعدیل قیمة القرض تبعا لذلك ض المب ویة بع ي تضمنت تس فیة والت م اإلنتھاء من تلك التص
ی ذلك ب ر ب ع محض م توقی د ت ة وق ات الحكومی ركة للجھ تحقة على الش اه الخاصة بمطالبات الشركة وكذلك المبالغ المس ر المی ن وزی

غ ١٤٢٦رجب ١٥والكھرباء ووزیر المالیة في تاریخ  ك التصفیة مبل د تل ة بع رض الحكوم بح رصید ق ملیار لایر ١٤٫٩ھـ لیص
.سعودي

على منح الشركة قرض ٢٠١٠إبریل ٢٦ھـ الموافق ١٤٣١جمادى األولى ١٢وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -ب 
لھذا تبرمأسنة، على أن یدفع القرض للشركة خالل سنتین وذلك وفق اتفاقیة ٢٥ملیار لایر سعودي یسدد على ١٥حسن بمبلغ 

تم : ٢٠١٣(٢٠١٤ردیسمب٣١وقد تم سحب القرض بالكامل كما في ، الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباء
إلى القیمة الحالیة.بالكامل)ھسحب .وقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله خصماً
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تتمھ-القروض الحكومیة- ١٩

ن ٢٠١١یونیو ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٢رجب ١١وافق مجلس الوزراء بجلستھ التي عقدت اإلثنین -ج  رض حس ) على منح الشركة ق
ة ٢٥ملیار لایر سعودي یسدد على ٥١٫١بمبلغ  ق اتفاقی تبرمأسنة، على أن یدفع القرض للشركة خالل خمس سنوات وذلك وف

ا ٣٠٫٧لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباء، وقد تم سحب مبلغ  ٣١فيملیار لایر سعودي من القرض كم
ى .ملیار لایر سعودي)٢٣: ٢٠١٣(٢٠١٤دیسمبر إل ماً ومي أعاله خص رض الحك ن الق وقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ م

.القیمة الحالیة

ین -د دت اإلثن ي عق وزراء بجلستھ الت ق مجلس ال ى ٩واف ادى األول ق ١٤٣٥جم ـ (المواف ارس ١٠ھ نح الشركة ٢٠١٤م ى م ) عل
ق سنة، على ٢٥علىیسدد ملیار لایر سعودي٤٩٫٤قرض حسن بمبلغ  ك وف نوات وذل س س الل خم ركة خ أن یدفع القرض للش

غ تبرمأاتفاقیة  حب مبل م س د ت رض ٧لھذا الغرض بین وزارة المالیة والشركة السعودیة للكھرباء، وق ن الق عودي م ار لایر س ملی
ة وقامت الشركة بإثبات ما تم استالمھ من القرض الحكومي أعاله خصماًالشيء) : ٢٠١٣(٢٠١٤دیسمبر٣١كما في  ى القیم إل
.الحالیة

األجلطویلةالحكومیةالذمم- ٢٠
یار لایر سعودي یمثل الذمم الدائنة المستحقة للوقودمل٥٧على مبلغ ٢٠١٤دیسمبر٣١جل كما في تشتمل الذمم الحكومیة طویلة األ

دیسمبر ٣١إلى ٢٠٠٠ابریل ٥سعودي للفترة من ملیار لایر٥٧: مبلغ ٢٠١٣(٢٠١٢دیسمبر ٣١إلى ٢٠٠٠ابریل ٥للفترة من 
) والذي تم اعادة تصنیفھ من المطلوبات المتداولة إلى بند المطلوبات غیر المتداولة (ذمم حكومیة طویلة األجل) استنادا الى ٢٠١٢

ارة بتحمیلھا على حساب وزأرامكو السعودیةالمحاضر والقرارات الوزاریة والتي عالجت المدیونیة المستحقة على الشركة لصالح
.٢٠١٣خرھا قبل نھایة عام آالمالیة وفقا إلجراءات وموافقات محددة والتي كان 

ملیار لایر ٢٤٫٧: ٢٠١٣(٢٠١٤دیسمبر٣١لایر سعودي كما في ملیار٣٤غ كما تشتمل الذمم الحكومیة طویلة االجل على مبل
.))د(و)ج(و)ب(١٩ایضاح(القروضسعودي) یمثل الفرق بین المبلغ المتحصل من القروض الحكومیة والقیمة الحالیة لتلك 

المشتقات المالیة- ٢١
٣١ملیار لایر سعودي كما في ١٫٨الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك للحمایة من تقلبات أسعار الفائدة على مبلغ وقدره لدى 

من القیمة االسمیة %١٥ویشتمل على جزء بالدوالر األمریكي یمثل حوالي.ملیار لایر سعودي)٢٫٢: ٢٠١٣م (٢٠١٤دیسمبر 
لغ تقوم عقود التحوط على أساس عمل المقایضة بین الشركة والبنوك على األسعار الثابتة مقابل األسعار المتغیرة وفق مبا.المذكورة

.القروض األصلیة كل ستة أشھر

یتضمن احتیاطي التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط الظاھر ضمن حقوق المساھمین صافي حصة المجموعة في المكاسب و 
الخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق الملكیة في الشركات المستثمر بھا 

.)٣٥و ٩(ایضاح 
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رأس المـال- ٢٢
ى ٤١٫٦٦٥٫٩٣٨٫١٥٠یبلغ رأس مال الشركة  ا ٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥لایر سعودي مقسما ال ل منھ ة اإلسمیة لك غ القیم ھما، تبل ١٠س
.ریاالت سعودیة للسھم

الشركة المذكور اعاله مملوك لكل من:رأس مالإن
الملكیةنسبةعدد االسھم

%٣٫٠٩٦٫١٧٥٫٣٢٠٧٤٫٣١الحكومة
%٢٨٨٫٦٣٠٫٤٢٠٦٫٩٣ارامكو السعودیة

%٧٨١٫٧٨٨٫٠٧٥١٨٫٧٦مساھمون اخرون

٤٫١٦٦٫٥٩٣٫٨١٥١٠٠%

العاماالحتیاطي- ٢٣
ي  اء ف عودیة الموحدة للكھرب ركات الس ة للش وائم المالی من الق جلة ض ي كانت مس ات الت ن أرصدة االحتیاطی ام م اطي الع ون االحتی یتك

ت ،لایر سعوديملیون٢١٤والتي بلغ مجموعھا تاریخ الدمج  ي بلغ اء و الت م الكھرب ندوق رس الغ ص د استثمار مب ذلك عوائ ٢٩٥وك
ت م٢٠٠١دیسمبر٣١التي یتم تحصیلھا من األفراد عن رسم الكھرباء بعد تاریخ باإلضافة إلى المبالغ ،لایر سعوديملیون  ي بلغ والت

ون٣٧: ٢٠١٣(لایر سعوديملیون ٤٦م  ٢٠١٤دیسمبر ٣١ى حت ي ملی ا ف ام كم اطي الع بح رصید االحتی عودي) لیص ٣١لایر س
.لایر سعودي)یونمل٥٤٥: ٢٠١٣سعودي (لایرملیون٥٥٥م ٢٠١٤دیسمبر 

مصاریف التشغیل والصیانة- ٢٤
(بآالف الریاالت السعودیــــــــة)

٢٠١٤٢٠١٣

المجموعالمجموعالتوزیعالنقلالتولید

١٫٦٤٧٫٦٢٤١٫٠٦٠٫١٠٥٣٫٠٨٧٫٠٩٢٥٫٧٩٤٫٨٢١٤٫٥٤٠٫٧١٢مصروفات ومزایا موظفین 
٥٨٤٫٢٦٣١٤٩٫٨٢٢٥٦٩٫٧٥٤١٫٣٠٣٫٨٣٩١٫١٢٥٫٥٤٧صیانة وتشغیل (مقاولین)

٧٨١٫٣٠٢٦٦٫٦٤٥٢٠٧٫٥٨٣١٫٠٥٥٫٥٣٠١٫١١٨٫٤٣٥مواد
٥٤٢٫٥١٧٥٤٢٫٥١٧٥١٧٫٦٧٩--رسوم بلدیات

١٣١٫٦٨٠----مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٠٫٤٠٥١٫٩١٧٣٫٢٠٥١٥٫٥٢٧٣٦٫٨٥٦مخصص مخزون بطيء الحركة

١٫١٠٤٫٤٤١١٧٧٫١٦٠٥٨٦٫٧٤٩١٫٨٦٨٫٣٥٠١٫٦٢٢٫٦١٨أخرى 

٤٫١٢٨٫٠٣٥١٫٤٥٥٫٦٤٩٤٫٩٩٦٫٩٠٠١٠٫٥٨٠٫٥٨٤٩٫٠٩٣٫٥٢٧

واإلداریةالمصاریف العمومیة - ٢٥
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٤٠١٫٠٣٦٢٥٤٫٧٣٣مصروفات ومزایا موظفین
٥٢٫٨٢٨٤٩٫٣٧٢مواد

٤٤٫٧٩٥٤٠٫٦٥٩رسوم اتصاالت
١٫٣٣٩٤٫٢٨٩مخصص مخزون بطيء الحركة

٨٩٫٣٤٢٢٢٫٠٨٤أخرى 

٥٨٩٫٣٤٠٣٧١٫١٣٧
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اإلیرادات والمصروفات األخرى، صافي - ٢٦
بآالف الریاالت السعودیــــــــة

٢٠١٤٢٠١٣

٢٣٠٫٣٥٥١٥٣٫٢٦٤غرامات وجزاءات
٩١٫٧٣٦٨٦٫٧٨٤مكاسب استبعاد موجودات ثابتة

٣٤٫٤٤٣٤١٫٧٦٨إیرادات بیع مناقصات
فیھا وفق طریقة   حصة الشركة في صافي خسائر الشركات المستثمر 

)٥١٫٨٧٥()٥٣٫٠٣٨(أ)-٩حقوق الملكیة (إیضاح 
١٠٦٫٩٠٨٩٥٫٩١٣أخرى، صافي

٤١٠٫٤٠٤٣٢٥٫٨٥٤

األرباحتوزیعات - ٢٧

% من رأس المال ٥كدفعة أولى للمساھمین نسبة ال تقل عن االحتیاطیاتطبقا للنظام األساسي للشركة یوزع من األرباح، بعد خصم 
ھـ والتي بموجبھ تنازلت الحكومة ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩المدفوع مع مراعاة األحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 

اإلسمیة للسھم وذلك لمدة عشر % من القیمة ١٠عن نصیبھا في األرباح الموزعة بشرط اال تتجاوز األرباح السنویة الموزعة نسبة 
سنوات من قیام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة األرباح الموزعة النسبة المذكورة تعامل حصة الحكومة مثل بقیة المساھمین، وقرار 

ھـ الخاص بتمدید تنازل الحكومة عن نصیبھا في األرباح التي توزعھا الشركة١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧مجلس الوزراء رقم 
.السعودیة للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى

فئة األفراد –م للمساھمین ٢٠١٣م توزیع أرباح نقدیة عن سنة ٢٠١٤ابریل ١٥أقرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
م : مبلغ ٢٠١٢عن سنة % من القیمة اإلسمیة للسھم (٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧بمبلغ 
.ملیون لایر سعودي)٥٤٧

بتوزیع أرباح نقدیة لسنة ٢٠١٥فبرایر ٢٣ھـ الموافق ١٤٣٦جمادى االولى ٤أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
من القیمة % ٧لایر سعودي للسھم الواحد وتمثل ٠٫٧٠ملیون لایر سعودي بواقع ٥٤٧م  لألھالي ومن في حكمھم بمبلغ ٢٠١٤

.ھذا ویتطلب إعالن توزیع األرباح للسنة الحالیة موافقة الجمعیة العمومیة للشركة.االسمیة للسھم

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةبدالت و - ٢٨

، وكذلك مصروفات وبدالت حضور جلسات اللجان األخرى اإلدارةبلغت مصروفات وبدالت حضور الجلسات ألعضاء مجلس 
.الف لایر سعودي)٩٨٠: م ٢٠١٣ألف لایر سعودي ( عام ٧٩٩من مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ المنبثقة

٨٦٣م مبلغ ٢٠١٣م مكافآت أعضاء مجلس االدارة عن سنة ٢٠١٤ابریل ١٥أقرت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
.لایر سعودي)الف٩١٩م : مبلغ ٢٠١٢الف لایر سعودي من األرباح المبقاة (عن سنة 

مكافأة ألعضاء باحتسابم ٢٠١٥فبرایر ٢٣ھـ الموافق ١٤٣٦جمادى االولى ٤أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
المساھمین األھالي ومن في رأس مال% من ٥لایر سعودي من األرباح بعد توزیع دفعة ال تقل عن الف٨٦٦مجلس اإلدارة بمبلغ

.یستحق سداد ھذه المكافأة بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة.حكمھم
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السعودیةمع أرامكواتتسویة الخالف- ٢٩
تسویة خالف تبادل الطاقة:-أ

ابقة ٢٠١٤توصلت الشركة خالل شھر یولیو  رات س ي فت ا ف ركة علیھ ات قیدتھا الش التفاق مع أرامكو السعودیة لتسویة مطالب
الل ٥٣٧متعلقة بتسعیر تبادل الطاقة الكھربائیة ، وعلیھ قامت الشركة بتحمیل مخصصات اضافیة بمبلغ  عودي خ ملیون لایر س

.ملیار لایر سعودي١٫٥ستلمت الشركة المبلغ الصافي الناتج من التسویة النھائیة والبالغ العام الحالي مقابل ھذه المطالبات و ا

تسویة خالف التعرفة:-ب

ا بإیصال وتزوید الطاقة الكھربائیة للجھات والوزارات الحكومیة الشركةتقوم  عودیةبما فیھ و الس ب .أرامك ة تحتس االتعریف طبق
ة ل ة لتحلی ة العام ا عدا المؤسس رین فیم تركین اآلخ ع المش تخدمة م لتعریفة المعتمدة من مجلس الوزراء وھي نفس التعریفة المس

ي ألالمیاه الصادر بشأنھا قرار حكومي، وكذا المنشآت السكنیة  ت رامكو السعودیة الت رى كان ركةت ة الش ق التعریف وب تطبی وج
ى بینما تعترض أرامكالتجاریة علیھا اء عل آت بن ك المنش ن تل ار ع ات التی ة مبیع و السعودیة على ذلك وتقوم بالدفع إلجمالي قیم

.التعریفة الصناعیة

ـ بإنھاء الخالف وان یتم محاسبة أرامكو السعودیة على أساس ١٤٣٠ربیع الثاني١٠تاریخ ١١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ھ
اج المزدوجالتعریفة السكنیة والتجاریة بدل الصناعیة، وع اء واإلنت ة تنظیم الكھرب وم ھیئ نظم")لى أن تق آت ("الم د المنش بتحدی

عدة اجتماعات في المنظمرامكو السعودیة ، وبناء على ذلك فقد عقدت الشركة مع أرامكو السعودیة و ألالسكنیة والتجاریة التابعة 
.محل الخالفرامكو السعودیةأللتجاریة التابعة السكنیة واالموضوع حیث قام المنظم بتحدید المنشآت سبیل تسویة ھذا 

ادى األول ٨بتاریخ ٤٩/٤٣٢نفذت الشركة  قرار المنظم  رقم  ـ١٤٣٢جم ائي ھ تھالك الكھرب ة االس القاضي بتصنیف تعریف
ن رامكو السعودیةأل ایر ١ابتداء م د المنشآت ٢٠١٢ین م تحدی ث ت ة ،  حی اله و السكنیة والتجاری ھ أع الف المشار إلی ل الخ مح

ق  ة تطبی االتعریف ق علیھ ى .المتف یس وحت اریخ التأس ن ت ابقة م نوات الس اب للس ة االحتس ركة بعملی ت الش ا قام مبر ٣١كم دیس
ا أل٢٠١١ دمت فواتیرھ اله وق و السعودیةحسب قرار المنظم المذكور اع غ رامك عودي٧٢٩بمبل ون لایر س ع .ملی الل الرب خ

ي ف و ٣٠ي المنتھ رادات ٢٠١٣یونی ذه االی ال ھ عودیة حی و الس ع أرامك ة م ویة النھائی راءات التس تكمال اج ركة باس ت الش قام
.الموحدةواثباتھا في قائمة الدخل
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المعامالت مع الجھات ذات العالقة- ٣٠

إن المعامالت الجوھریة والمبالغ التقریبیة المتعلقة بھا، ھي كما یلي: 
السعودیــــــــةبآالف الریاالت 

٢٠١٤٢٠١٣
مبیعات

٩٫٢٦٢٫٩١٧٨٫٢٨٥٫١٤٠الحكومة
٢٩٤٫٦٥٢١٫٧٦٣٫١٣٨أرامكو السعودیة

١٧٩٫٩٣٥١٩٥٫٣٥٤المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة
٩٫٧٣٧٫٥٠٤١٠٫٢٤٣٫٦٣٢

مشتریات وأخرى
٥٫٦٢٩٫٧٧٩٥٫٩٧٨٫٣٤١أرامكو السعودیة

١٫٠٦٦٫١١٠١٫٠٤٠٫٨٨٢ضرماء للكھرباءشركة 
١٫٠٥٤٫٤٢٨٩٦٦٫٧٨٧شركة كھرباء رابغ

٥٤٢٫٥١٧٥١٧٫٦٧٩رسوم البلدیات
٥٢٤٫٦٧٢٥٧٠٫٧١٥المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة

-٣٧٥٫٧١٩شركة ھجر إلنتاج الكھرباء
٩٫١٩٣٫٢٢٥٩٫٠٧٤٫٤٠٤

راء  ة بش وم المجموع ودتق ا الوق وص علیھ عار منص ى أس اء عل اه بن ة المی ة لتحلی ة العام ن المؤسس ة م عودیة والطاق و الس ن ارامك م
.بقرارات حكومیة، كما یتم احتساب رسوم لصالح البلدیات عن مبیعات الطاقة الكھربائیة

محتملةلتزامات وایراداتا- ٣١

عالشركةخالف بین یوجد -أ بعض المواق عودیة ل و الس ھ أرامك ب ب ي تطال ت الخام والت ة الزی .و أرامكو السعودیة حول رسوم مناول
ي  ركة ف یس الش ة تأس ن بدای ھ م ف علی غ المختل الي المبل غ إجم د بل ل٥وق ى ٢٠٠٠إبری مبر ٣١م وحت غم٢٠١٤دیس مبل

زام ملیون لایر سع٣٫٦٤٩: ٢٠١٣ملیون لایر سعودي تقریبا (٤٫٠٣٠ ة أي إلت ذه المطالب ودي)، وال تتوقع اإلدارة أن ینتج عن ھ
ة ١٤١٥رجب ٢٥بتاریخ ٨إلى المرسوم الملكي رقم م/استناداالشركةعلى  ھـ على اعتبار أنھ لم یتم بحثھ من قبل  اللجنة الوزاری

بیة التي تم تشكیلھا بناء على المرسوم الملكي المذكور أعاله، وعلیھ لم یتم تسجیل تلك ال جالت المحاس ركةفروقات في الس ا .للش كم
من الزیت الثقیل ألحد المحطات  د –الشركةحسب متطلبات –یوجد خالف حول قیام أرامكو السعودیة بتورید زیت خفیف بدالً وق

دره  راكم ق رق مت ك ف ن ذل تج ع ون لایر١٫٩٠٩ن عودي (ملی جالت ١٫٥٥٦: ٢٠١٣س ي س ده ف تم قی م ی عودي) ل ون لایر س ملی
.شركةال

ة -ب ة المطالب در قیم ركة وتق ال الش ي رأس م تطالب أرامكو السعودیة بصرف نصیبھا في األرباح السنویة الموزعة عن حصتھا ف
غ ٢٠١٣دیسمبر ٣١وحتى عن أرباحھا منذ بدایة تأسیس الشركة  ون٢٫٥٤٤بمبل عودیة ملی ركة الس رى الش عودي، وت لایر س
ة للكھرباء عدم أحقیة أرامكو السعودیة ة حكومی ا جھ ركة باعتبارھ ن تأسیس الش ى م في ھذه المطالبة خالل العشرین سنة األول

م ١٤١٩شعبان ١١وتاریخ ١٦٩مملوكة بالكامل للدولة وینطبق علیھا قرار مجلس الوزراء رقم  وزراء رق س ال ھـ، وقرار مجل
ي األ١٤٣٠رمضان ٢٤وتاریخ ٣٢٧ یبھا ف ن نص ة ع ازل الحكوم د تن ركة ھـ الخاص بتمدی ا الش ي توزعھ اح الت عودیة رب الس

.للكھرباء لمدة عشر سنوات أخرى

ائیةملیون٤٦٤استلمت الشركة مبلغ - ج ود االنش د العق روط ومواعی زامھم بش دم الت اولین لع ن مق وف .لایر سعودي كغرامات م س
.العالقةعند اكتمال االجراءات النظامیة ذات المبلغ النھائي لھذه الغراماتبأثباتتقوم الشركة 



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٣١

تتمة- التزامات وایرادات محتملة..- ٣١

اشركةالقدمت -د ركات المستثمر فیھ بعض الش وح ل غ .ضمانات لبعض البنوك التجاریة عن نصیبھا من القرض التمویلي الممن تبل
مان  ة الض ي ١٤٫٨قیم ا ف ي كم ون دوالر أمریك مبر ٣١ملی ادلم٢٠١٤دیس ا یع عودي ( ٥٥، م ون لایر س ٧٥: ٢٠١٣ملی

غ شركةالكما قامت .لایر سعودي )ملیون٢٨١ملیون دوالر أمریكي ما یعادل  دخل تبل اة وال بتقدیم ضمان لصالح مصلحة الزك
.ملیون لایر سعودي )٣٧٫٥: م ٢٠١٣ملیون لایر سعودي ( ٣٧٫٥قیمة الضمان 

الرأسمالیةاالرتباطات- ٣٢

ا الماليتتمثل االرتباطات الرأسمالیة في تاریخ قائمة المركز -أ ي أبرمتھ ود الرأسمالیة الت الموحدة في قیمة الجزء غیر المنفذ من العق
ي بلغت  رى والت ول أخ ات وأص ون١٢١٫١٨٨الشركة إلنشاء وتركیب محط عودي (ملی ون٩٣٫٦٧١: م٢٠١٣لایر س لایر ملی

.سعودي

دت -ب ث تعھ ة مستقلین حی زودي طاق راء لدى الشركة اتفاقیات شراء طاقة طویلة االجل مع م ات بش ذه االتفاقی ن خالل ھ ركة م الش
ى .كامل الطاقة المنتجة من ھؤالء الموردین وفقا لشروط وأسعار محددة د ٢٠تمتد ھذه االتفاقیات لفترات تصل ال ة للتجدی سنة قابل

ض ا، لفترات مستقبلیة أخرى بموافقة الطرفین ل بع ركة لتموی دمتھا الش ي ق ركات المستثمر إضافة إلى االلتزامات المستقبلیة الت لش
ملیون لایر سعودي).١٫٢٥٣م: ٢٠١٣ملیون لایر سعودي (٦٩٥بھا وذلك في شكل قروض ثانویة او حقوق ملكیة بقیمة 

إدارة المخاطر- ٣٣
والموجوداتوالمدینینالمماثلوالنقدالنقدعلىرئیس،بشكل،الموحدةالماليالمركزقائمةفيالمدرجةالمالیةاألدواتتشتمل

.األخرىالمتداولةغیروالمطلوباتالمستحقةوالمطلوباتوالدائنینالبنكیةوالقروضاألخرى

االئتمانمخاطر 
المجموعةلدى.مالیةخسارةاآلخرالطرفتكبدإلىیؤديمما،بالتزاماتھالوفاءعلىماطرفمقدرةعدماالئتمانمخاطرتمثل

رصیدإظھاریتم.جیدائتمانيتصنیفذاتمالیةمؤسساتلدىالنقدیةباألموالالمجموعةوتحتفظ،االئتمانلمخاطرجیدتوزیع
.تحصیلھافيالمشكوكالدیونخصمبعدالتجاریینالمدینین

مخاطر أسعار العموالت
فيالسائدةالعمالتأسعارفيالتقلباتنتیجةالمالیةاألدواتقیمةتذبذبعنالناجمةالمخاطرمخاطر أسعار العموالتتمثل

العموالتبأسعارمرتبطةمطلوباتلدیھالكنالعموالت،بأسعارمرتبطةاألجلطویلةھامةموجوداتللمجموعةلیست.السوق
مرتبطةتحوطاتفاقیاتباستخدامالعائمةالعموالتأسعارذاتقروضھابإدارةالمجموعةتقوم.م٢٠١٤دیسمبر٣١فيكما

.ثابتةبعمولةقروضإلىعائمةقروضمنالقروضتحویلعلىاقتصاديتأثیرلھاوالتيبعموالت

السیولةخاطر م
مخاطرتحدث.المالیةباألدواتالمتعلقةبالتزاماتھاللوفاءاألموالتوفیرفيالمجموعةتواجھھاالتيالمخاطرالسیولةمخاطر تمثل

للتأكدبانتظامبمراقبتھاوذلكالسیولةمخاطرتدار.العادلةقیمتھیقارببمبلغسرعةبماليأصلبیعمنالتمكنمدععندالسیولة
.مستقبلیةالتزاماتبأیةللوفاءالكافیةالسیولةتوفرمن

مخاطر العمالت 
اإلدارةتقوم.األجنبيالصرفأسعارفيللتقلباتنتیجةالمالیةاألدواتقیمةتذبذبعنالناجمةالمخاطرمخاطر العمالت تمثل

.لذلكوفقاًالموحدةالمالیةالقوائمعلىآثارھاوتحملاألجنبي،الصرفأسعارفيالتغیراتبمراقبة



الشركة السعودیة للكھرباء
)شركة مساھمة سعودیة ( 

تتمة- الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة
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٣٢

تتمة- إدارة المخاطر..- ٣٣

القیمة العادلة 

یتموحیث.ةما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلالتزامأو سداد أصل،القیمة التي یتم بموجبھا تبادل القیمة العادلة تمثل
.المقدرةالعادلةوالقیمةالدفتریةالقیمةبینفروقتنتجأنیمكنفإنھالتاریخیة،التكلفةلمبدأوفقاًللمجموعةالموحدةالمالیةالقوائمإعداد
.الدفتریةقیمتھاعنبشكل جوھريتختلفالبالمجموعةالخاصةالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالعادلةالقیمةأناإلدارةتعتقد

المعلومات القطاعیة و الھیكلة المستقبلیة لنشاطات المجموعة- ٣٤

تقسم االنشطة التشغیلیة الرئیسة في المجموعة إلى انشطة التولید والنقل والتوزیع وخدمات المشتركین والتي تعتبر مكملة لبعضھا 
من بیع التیار للمستھلك النھائي البعض في إنتاج  الطاقة الكھربائیة وإیصالھا إلى المستھلك، حیث تتحقق إیرادات المجموعة حالیاً

.وتتم جمیع عملیات المجموعة داخل المملكة.حسب التسعیرة الرسمیة المقررة نظاماً

فیما یلي وصف لألعمال الرئیسة لكل نشاط:

.الكھربائیةوتوفیر الطاقة تولید: التولید
.إلى شبكة التوزیع وتشغیل منظومة نقل الكھرباء وصیانتھاباستخدام شبكة النقلنقل الطاقة من محطات التولیدالنقل: 

استالم الطاقة من شبكات النقل وتوزیعھا على المشتركین. وإصدار وتوزیع فواتیر االستھالك وتحصیلھا.التوزیع وخدمات المشتركین: 

حالیا على تطبیق خطة متكاملة تھدف الى فصل األنشطة الرئیسة إلى شركات مستقلة وتطویر أسعار بیع بینیة، وعلیھ تعمل الشركة 
مستقل ستحدد إیرادات ومصروفات كل شركة على حدة عند اكتمال عملیة الفصل وذلك لقیاس أداء كل نشاط ونتائج أعمالھ بشكل

.یة لنقل الكھرباء واعتماد أسس اتفاقیات التعامل الخاصة بھا من قبل مجلس اإلدارةوكجزء من ھذه الخطة، تم تأسیس الشركة الوطن
.م٢٠١٢ینایر ١وقد بدأت الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء عملیاتھا التشغیلیة والمتعلقة بنشاط النقل في 

تشتمل البیانات المالیة للشركة .الرئیسةلشركات المجموعة بالموجودات الثابتة ومجموع الموجودات والمطلوبات فیما یلي بیان 
إضافة إلى المركز الرئیس حیث مازالت وخدمات المشتركین التولید والتوزیع نشاطالسعودیة للكھرباء الواردة في الجدول التالي على 

خطة الشركة المتكاملة ضمن -حتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة -التولید والتوزیع نشاطياإلجراءات جاریة لفصل 
تشتمل البیانات المالیة للشركة الوطنیة لنقل الكھرباء على نشاط النقل بینما تشتمل البیانات المالیة للشركات التابعة االخرى .للفصل

.) فیما عدا الشركة الوطنیة لنقل الكھرباء١على جمیع الشركات الواردة في االیضاح (

السعودیــــــــةبآالف الریاالت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة السعودیة ٢٠١٤دیسمبر ٣١
للكھرباء

الوطنیة الشركة 
لنقل الكھرباء

الشركات 
اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 

٢١٥٫٣٧٣٫٣٩٠--١٥٤٫٩٢٤٫٧٢٣٦٠٫٤٤٨٫٦٦٧، صافيموجودات ثابتة
٣١٧٫٩٠٨٫١٩٣)٦٧٫٩٠١٫٢٥٢(٣١٢٫٧٠٨٫٨٨٤٧٢٫٩٦٥٫٢٧٠١٣٥٫٢٩١مجموع الموجودات
٢٥٨٫٦٦٥٫٦٩٧)٥٧٫٨٣١٫٣٩٥(٢٥٦٫٩١٥٫٢٥٩٥٩٫٥١٦٫٣٩٨٦٥٫٤٣٥مجموع المطلوبات
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٣٣

تتمة–المعلومات القطاعیة و الھیكلة المستقبلیة لنشاطات المجموعة..- ٣٤

بآالف الریاالت السعودیــــــــة
ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ

الشركة السعودیة ٢٠١٣دیسمبر ٣١
للكھرباء

الشركة الوطنیة 
لنقل الكھرباء

الشركات 
اإلجمالياألرصدة المتداخلة التابعة األخرى 

١٨٣٫٥٦٣٫١٩٢--١٢٨٫٩٣١٫٢٤٩٥٤٫٦٣١٫٩٤٣، صافيموجودات ثابتة
٢٧٦٫٧٨٧٫٦٤٤)٥٩٫٣٦٣٫٩٦٣(٢٧٢٫٣٣٩٫٧٩٠٦٣٫٧٣٥٫٧٣٦٧٦٫٠٨١مجموع الموجودات
٢٢٠٫٥١١٫٣٣١)٤٩٫٣٢٣٫٥٢٠(٢١٩٫٢٦٣٫٠٢٠٥٠٫٥٣٦٫١٩٣٣٥٫٦٣٨مجموع المطلوبات

المقارنةأرقاموسابقةسنواتتعدیالت- ٣٥
بالمحاسبة عن حصتھا في الخسائر غیر المحققة ٢٠١٣دیسمبر ٣١قامت الشركة خالل الربع الرابع من العام الماضي المنتھي في 

في الشركات المستثمر بھا والتي تتبع الشركة في الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لعقود التحوط والمثبتة ضمن حقوق الملكیة 
ر في احتیاطي التغی–نتج عن ھذا االحتساب تعدیل األرصدة االفتتاحیة لحقوق المساھمین .المحاسبة عنھا طریقة حقوق الملكیة

.)٢١و٩(ایضاح٢٠١٣ینایر ١ملیون لایر سعودي كما في ٥٢٠بمبلغ –القیمة العادلة لعقود تحوط

.الحالیةالسنةتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام كما 


